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I. Vispārīgie jautājumi 

1. Metodikas „Vienotās izmaksu likmes aprēķina un piemērošanas metodika netiešo 

attiecināmo izmaksu segšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  8.2.3. 

specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” 

otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros” (turpmāk – metodika) mērķis ir noteikt 

vienotās izmaksu likmes apmēru, to aprēķinu un piemērojamos nosacījumus darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt 

labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” (turpmāk – 8.2.3. SAM) otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas ietvaros.   

2. Metodika piemērojama 8.2.3. SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta 

īstenotājam – Izglītības un zinātnes ministrijai1, kura saskaņā ar Ministru kabineta                          

2018. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 26 „Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās 

izglītības institūcijās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 

noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.26) 50.1 punktu noteikta kā projekta iesniedzējs 

un finansējuma saņēmējs.  

3. Metodika nosaka vienotās izmaksu likmes (turpmāk – likme) apmēru netiešo attiecināmo 

izmaksu segšanai finansējuma saņēmējam 8.2.3.SAM otrās projektu iesniegumu atlases 

kārtas ietvaros.  

 

II. Normatīvā bāze un pamatojošie informācijas avoti 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1303/2013, ar 

ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk - Eiropas 

Parlamenta un Padomes regula Nr. 1303/2013)2. 

5. MK noteikumi Nr.263. 

6. Finanšu ministrijas vadlīnijas Nr. 2.8. “Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu izmantošanas 

iespējām un to piemērošana ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā”4. 

7. Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija par 8.2.3.SAM otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas projekta budžeta izmaksu pozīcijām un to apmēru5. 

 

III. Likmes aprēķina vispārējie principi 

8. Likmes aprēķins balstīts uz šādiem principiem: 

8.1. tas ir iepriekš noteikts: likmes piemērošanas nosacījumi ir noteikti MK noteikumu 

Nr.26 50.10 punktā; 

8.2. tas ir taisnīgs: likme tiek piemērota 8.2.3. SAM otrās projektu iesniegumu atlases 

 
1 IZM kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās atbildīgās iestādes funkcijas ir nodalītas no tās funkcijām, 

kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1303-20200424&from=LV 
3 https://likumi.lv/ta/id/296514-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-3-nbspspecifiska-atbalsta-

merka-nodrosinat-labaku-parvaldibu-augstakas  
4 https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_vienkarsotas_izmaksas.pdf 
5 Metodikas izstrādes gaitā izmantotā informācija ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijā  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1303-20200424&from=LV
https://likumi.lv/ta/id/296514-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-3-nbspspecifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-labaku-parvaldibu-augstakas
https://likumi.lv/ta/id/296514-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-2-3-nbspspecifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-labaku-parvaldibu-augstakas
https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_vienkarsotas_izmaksas.pdf
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kārtas finansējuma saņēmējam; 

8.3. tas ir pierādāms: likmes aprēķins ir pamatots ar šīs metodikas II. sadaļā minētajiem 

normatīvajiem aktiem un informācijas avotiem;  

8.4. tas ir objektīvs: likmes aprēķinu pamato metodikā veiktais aprēķins.  

 

IV. Likmes pamatojums, apmērs un piemērošanas nosacījumi 

9. Likmes apmērs noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1303/2013 

68. panta "a" apakšpunktu, kas nosaka, ka netiešās izmaksas var aprēķināt kā vienotu 

likmi līdz 25 % no tiešajām attiecināmajām izmaksām ar noteikumu, ka likmi aprēķina, 

pamatojoties uz taisnīgu, godīgu un pārbaudāmu aprēķina metodi.  

10. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju 8.2.3.SAM otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas netiešās attiecināmās izmaksas (N) veido šādas izmaksas: 

10.1. Ministru kabineta virzītu augstskolas padomes locekļu kandidātu atlase un 

 kompetenču novērtēšana; 

10.2. kompetences celšanas pasākumi augstskolas padomes locekļiem; 

10.3. ārvalstu ekspertu konsultācijas augstskolām; 

10.4. informatīvie video materiāli stratēģiskajai komunikācijai; 

10.5. ārvalstu augstskolas padomes locekļu piesaistes izmaksas (transporta un 

 viesnīcu izdevumi); 

10.6. jaunradītu darba vietu aprīkojuma izmaksas; 

10.7. tulkošanas izmaksas; 

10.8. iekšzemes komandējumi un darba braucieni; 

10.9. citas izmaksas, kuras nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai. 

11. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.26 50.8 punktu kopējās tiešās attiecināmās izmaksas (T) 

veido tiešās attiecināmās personāla izmaksas, kā arī augstskolu padomju locekļu atlīdzības 

un administratīvo resursu izmaksas. 

12. Netiešo attiecināmo izmaksu likmes apmērs procentos (L), tiek noteikts kopējās  netiešās 

attiecināmās izmaksas, kas  minētas metodikas 10.punktā (euro), dalot ar kopējām tiešajām 

attiecināmajām izmaksām, kas minētas metodikas 11.punktā (euro). Iegūto rezultātu reizina 

ar 100. Aprēķins ir pieejams metodikas pielikumā. 

L = ((N1 + N2 + ... + N9) / T ) * 100  

(225 032 euro / 4 371 732 euro) * 100  =  5 %6 

13. Projekta netiešo attiecināmo izmaksu apmēru euro (Nproj) projekta iesniegumā aprēķina,  

piemērojot netiešo izmaksu likmi 5 procentu apmērā no metodikas 11. punktā minētajām 

kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (T). 

Nproj = 5 % * T  

 

Piemērs. Kopējās tiešās attiecināmās izmaksas (T) projekta iesniegumā ir aprēķinātas 

4 371 732 euro apmērā. Netiešās izmaksas projektā aprēķina kā 5 % no 4 371 732  euro. 

Nproj= 5 % * 4 371 732  euro = 218 587 euro. 

 
6 Aprēķina rezultāts ir 5,15 %, bet piemērojot Excel ROUND funkciju un noapaļojot iegūto rezultātu uz veselu 

skaitli, tiek noteikti 5 %. Izmantotā formula: =ROUND(225 032/4 371 732; 2)*100 
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V. Noslēguma jautājums 

14. Metodika piemērojama ar 2021.gada 1.decembri7. 

 

Saskaņots ar Finanšu ministriju 2022.gada 2.jūnijā. 

 

 

 
7 Finansējuma saņēmējs sadarbības iestādē neiesniedz maksājuma pieprasījumu ar netiešo izmaksu likmi 5 % 

apmērā pirms metodika ir saskaņota ar vadošo iestādi. 


